NYHEDSBREV NR 2 FOR JUNI 2020

NYT VEDRØRENDE CORONASITUATIONEN
Kære FRK’er og familier
Endelig – endelig må vi være mere end 10, endelig åbnes ridehallerne, endelig kan vi afholde stævne og endelig kan
KÆPHESTEN åbne. Men – alt dette er kun muligt fordi vi også kan glædes over at smittetrykket er faldet og Danmark er i
gang med at åbne forsigtigt og kontrolleret – Det gør vi også på FRK.
KÆPHESTEN ÅBNER
TORSDAG DEN 11. JUNI KL. 18.
MED HJEMMELAVET PIZZA
SOM DET ENESTE PÅ MENUKORTET
18 JUNI ER TORSDAGSMENUEN
SKIBBERLABSKOVS
OG ET FULDT MENUKORT
25 JUNI HAR VI STÆVNE
OG SÅ GÅR KÆPHESTEN PÅ SOMMERFERIE

Ridehallerne:
Åbner fra mandag den 8. juni. Ingen behøver længere tilladelse til at
benytte ridehallerne. Vi henstiller til at rytterne udviser ansvarlighed
og at I følger sundhedsstyrelsen retningslinjer og anbefalinger.
Forsamlingsforbuddet giver næppe problemer i ridehallen 

Staldene:
Da forsamlingsforbuddet på 10 fra mandag den 8. juni
udvides til 50, vil der ikke længere være behov for at booke
via kalenderen. Her gælder det ligesom i ridehallerne, at der
henstilles til at udvise ansvarlighed og at sundhedsstyrelsens
retningslinjer og anbefalinger overholdes. Her tænker vi især
på 1-2 m afstand.

Holdundervisning:
Vi fortsætter med den nuværende midlertidige holdplan – ny plan som til at gælde efter sommerferien, vil
blive meldt ud i uge 31.
Da staldene nu er åbne, sadler rytterne selv hestene op igen. Har nogen brug for hjælp, spørger man
selvfølgelig, alle vil gerne hjælp dig.

Stævner:
Der er glæde i sportsudvalget og bland klubbens stævne ryttere. Vores C stævne i dagene 19-21 juni bliver
gennemført og klubben er blevet tildelt de 2 aften B-stævner 24 og 25 juni. Den nye stævnekalender
offentliggøres på DRF GO mandag den 8. juni sammen med særlige forhold for stævneafvikling.

Kæphesten:
Åbner den 11. juni, men da køleskabe og fryserne er totalt tomme, har vi kun en enkelt menu, nemlig
hjemmelavet pizzaer ad libitum. Fra uge 25 er vi helt klar.(vi mangler vores nyindkøbte friture)
Hytten og udekøkkenet har fået en ordentlig ”Fra skot til slot” make over Køkkenskabene er udskiftet, der
er malet og kommet nyt vinyl i Hytten. I udekøkkenet er der også kommet vinyl i ”Madlavnings” området og
der er lavet nyt køkkenbord m/underskabe. Fantastisk 
I ”Restaurant” området er der gjort rent med højtryksrenser. Her er vi klar til bespisning og vi overholder
selvfølgelig forsamlingsforbuddet og overholder gældende retningslinjer.

OBS – føler mans sig syg/sløj så bliver man hjemme

